
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવના 

 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫ થી અમલમા ં આવેલ તે પ્રમાણે મા�હતી અિધકાર 

અિધનીયમ, ૨૦૦૫ની રચના કર�લ છે � �જુબ ભારતનો કોઇ પણ નાગ�રક િનયત ફ� �કૂવી 

અથવા ગર�બી ર�ખાથી નીચે �વતો હોય તો િવના �લૂ્યે સરકારશ્રી પાસેથી મા�હતી માગી શક� છે.  

 આ ��ુસ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાને લગતી મા�હતી નાગ�રકો મેળવી શક� તે �ગેની િવગત આપવાનો 

પ્રયત્ન કરવામા ંઆવેલ છે.  

 આ ��ુસ્તકા મા�હતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતના કોઇપણ નાગ�રકને ઉપયોગી નીવડશે.  

 આ ��ુસ્તકામા ંપ્રકરણ ૧ થી ૧૭ મા ંમા�હતી પત્રકવાર અને અથવા �દુ્દાવાર આપવામા ંઆવેલ છે. 

સદર�ુ મા�હતી અધ્યતન કરવામા ંઆવી રહ� છે. 

 આ �ગે મા�હતી આર.ટ�.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫ની �જુરાતી નકલમા ં તેમજ આ �ગેના િનયમો 

દશાર્વવામા ંઆવેલ છે. તે �જુબ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાને લેવાની રહ�શે. 

આ ��ુસ્તકામા ંઉપલબ્ધ ન હોય તે મા�હતી મેળવવા માટ�ની કાયર્પધ્ધિત કઇ મા�હતી માગી છે તેના 

આધાર� કહ� શકાશે. અર� પત્રકની ફ� �.૨૦.૦૦ છે અને એક પાનાદ�ઠ મા�હતીના �.૨.૦૦ તેમજ સીડ� 

અથવા ફ્લોપીમા ં મા�હતી માટ� �. ૫૦.૦૦ ફ� પેટ� �કૂવવાના રહ�શે. ગર�બી ર�ખાની નીચે �વતા 

નાગ�રક� કોઇપણ પ્રકારની ફ� �કૂવવાની રહ�તી નથી પરં� ુપોતે ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ �વે છે તે �ગેનો 

આધાર ર�ુ કરવાનો રહ�શે.     

પ્રકરણ-૨ શાખાની િવગતો, કાય� અને ફરજો 

SCR  �ક શાખાની પ્ર-શાખા છે. SCR Season and Crop Report 

કાય� અને ફરજો 

 દર વષ� ખેતી િનયામકની કચેર� દ્વારા �જલ્લાવાર તથા ઋ�વુાર ઋ� ુઅને પાક અહ�વાલ પ્રકાશીત કરવામા ં

આવે છે. 

 �મા ંસર�રાશ વરસાદ, જમીન�ુ ંવગ�કરણ, �ુદા �ુદા �ોતો દ્વારા પાક માટ� થયેલ િપયત િવસ્તાર, ચોખ્ખો 

વાવેતર િવસ્તાર, �ુલ વાવેતર િવસ્તાર, પાક કાપણી સમયનો બ�ર ભાવ તેમજ વષર્ માટ� �ુદા �ુદા ખેત 

મ�ુર�ના દરનો સમાવેશ થાય છે. 

 તેમજ ગત વષર્ કરતા તેના આગળના વષર્ની સરખામણીનો પણ સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે. સદર અહ�વાલ 

ટ�કનીકલ અિધકાર�શ્રીઓ, ટ�ક્નોક્ર�ટ, સશંોધકો વગેર�ને જ�ર� ઉપયોગી માહ�તી �રુ� પાડ� છે. 

 ભારત સરકારશ્રી અને રા�ય સરકારશ્રીમાથંી આવતા યોજનાને લગત પત્રોનો સમયમયાર્દામા ંિનકાલ 

કરવાની કામગીર�. 

 



પ્રકરણ-૩ અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની સ�ાઓ અને ફરજો  

અ.ન.ં અિધકાર�/કમર્ચાર�નો હોદ્દો  નાણાકં�ય 

સ�ા  

વહ�વટ� 

સ�ા   

અન્ય 

સ�ા  

ફરજો  

૧. સ�ંકુ્ત ખેતી િનયામક (�ક)      

૨ નાયબ ખેતી િનયામક (�ક)     

૩. મદદનીશ ખેતી િનયામક      

૪ ખેતી અિધકાર�  (SCR- 1)      

૫. ખેતી અિધકાર�  (SCR-2)      

૬ ખેતી અિધકાર�  (SCR-3)     

૭ ખેતી અિધકાર�  (SCR-4)     

પ્રકરણ-૪ 

કાય� કરવા માટ�ના િનયમો, િવિનમયો, �ચૂનાઓ, િનયમસગં્રહ અને દફતરો 

(૧) �જુરાત િસિવલ સવ�સ �લ્સ  

(૨) સરકારશ્રીના ઠરાવ 

(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ 

(૪) પ�રપત્રો 

પ્રકરણ-૫ 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબધંી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ- પરામશર્ અથવા તેમના 

પ્રિતિનિધત્વ માટ�ની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની િવગત 

-----------નથી---------- 

પ્રકરણ-૬ 

�હ�ર તતં્ર અથવા તેના િનયતં્રણ હ�ઠળની વ્ય�ક્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ �ગે� ુપત્રક 

--------નથી---------- 

પ્રકરણ-૭ 

તેના ભાગ તર�ક� રચાયેલી બોડર્ , પ�રષદ, સિમિતઓ અને અન્ય સસં્થાઓ�ુ ંપત્રક 

માહ�તી �નુ્ય છે. 



પ્રકરણ-૮ 

�હ�ર મા�હતી અિધકાર��ુ ંનામ, હોદ્દો અને અન્ય િવગતો 

 �યોતીબેન એચ શેખડા 

નાયબ ખેતી િનયામક (OSD-CIS) 

�મ ન-ં. ૪૦૮, �ક શાખા,ઇકોસ્ટ�ટ િવભાગ, 

ખેતી િનયામકશ્રીની કચેર�, �ૃિષભવન, 

ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ, 

પ્રકરણ-૯ 

િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયામા ંઅ�સુરવાની કાયર્પધ્ધિત 

૧. ન�ધ 

૨. �સુદ્દો મ�ૂંર કરાવવો 

૩. અમલીકરણ 

૪. િનણર્ય લેનાર �િતમ સ�ાિધકાર� ખાતાના વડા છે. 

િનણર્ય લેવાની સ�ા નીચે �જુબ છે. 

ખેતી િનયામક 

 

સ�ંકુ્ત ખેતી િનયામક 

 

નાયબ ખેતી િનયામક 

 

મદદનીશ ખેતી િનયામક 

 

ખેતી અિધકાર� 

 



પ્રકરણ-૧૦ 

અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની મા�હતી ��ુસ્તકા 

ક્રમ  અિધકાર� અને કમર્ચાર�� ુનામ  હોદ્દો  

૧ શ્રી પી.એસ. રબાર�  સ�ંકુ્ત ખેતી િનયામક (�ક)  

-વ- એપેલેટ ઓથોર�ટ�  

૨. �યોતીબેન એચ શેખડા 

 

નાયબ ખેતી િનયામક (OSD-CIS) ઇ.ચા. 

-વ- �હ�ર મા�હતી અિધકાર� 

૩. પા�ુલ એસ પરમાર  મદદનીશ ખેતી િનયામક (�ક) 

૪. ખાલી ખેતી અિધકાર�  (SCR- 1)  

૫. ખાલી ખેતી અિધકાર�  (SCR-2)  

૬ ખાલી ખેતી અિધકાર�  (SCR-3) 

૭ ખાલી ખેતી અિધકાર�  (SCR-4) 

 

પ્રકરણ-૧૧ 

િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયાર્ �જુબ મહ�નતાણાની પધ્ધિત સ�હત દર�ક અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ને 

મળ� ુમાિસક મહ�નતા� ુ 

ક્રમ અિધકાર� અને કમર્ચાર�� ુનામ પગાર 

૧ શ્રી પી.એસ. રબાર�  ૮૬૧૦૦ 

૨. �યોતીબેન એચ શેખડા ૭૬૨૦૦ 

૩. પા�ુલ એસ પરમાર ૫૩૧૦૦ 

૪.   

૫.   

૬   

 

પ્રકરણ-૧૨ 

પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવેલ �દાજપત્ર 

--- 

 



પ્રકરણ-૧૩ 

સહાયકો કાયર્ક્રમોના અમલ �ગેની પધ્ધિત 

--- 

પ્રકરણ-૧૪ 

આવેલ રાહતો, પરિમટ ક� અિધ�ૃત મેળવનારની િવગતો 

---મા�હતી �નુ્ય છે.--- 

પ્રકરણ-૧૫ 

કાય� કરવા માટ� ન�� કર�લા ધોરણો 

--- 

પ્રકરણ-૧૬ વી���ુપે ઉપલબ્ધ મા�હતી  

િવ���ુપે ઉપલબ્ધ કરવા પાત્ર SCR યોજનાની મા�હતી ઇન્ટરનેટ/ખાતાની વેબસાઇટ ઉપર �કુવામા ં

આવી છે. 

www.dag.gujarat.gov.in  

 

પ્રકરણ-૧૭ 

મા�હતી મેળવવા માટ� નાગ�રકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની િવગતો 

૧. નોટ�સ બોડર્  

૨. પ્રો-એક્ટ�વ ડ�સ્ક્લોઝર 

 

http://www.dag.gujarat.gov.in/

